
UCHWAŁA NR XVII/99/2016
RADY GMINY CISEK

z dnia 25 lipca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem placówki oświatowej lub pełniącego inne stanowisko 

kierownicze w placówce oświatowej, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć nauczycieli 
zatrudnionych w gminie Cisek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446) oraz art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z  2014 r., poz. 191 z późn. zm.1)) Rada Gminy Cisek uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/129/2015 Rady Gminy w Cisku z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie udzielenia i 
rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem 
placówki oświatowej lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w placówce oświatowej, przyznawania 
zwolnień od obowiązku realizacji zajęć nauczycieli zatrudnionych w gminie Cisek, wprowadza się następujące 
zmiany:

1) w § 1 pkt 3 w tabeli otrzymuje brzmienie:

Lp. Stanowisko kierownicze – funkcja Obowiązkowy tygodniowy 
wymiar zajęć

3. Dyrektor przedszkola –
– 1 oddział
– 2 oddziały
– 3 oddziały – i więcej

15
12
6

§ 2. Uchwała obowiązuje w roku szkolnym 2016-2017, do dnia 31 sierpnia 2017 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2016 r.

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Cisek

Rozwita Szafarczyk

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198, z 2015 r. poz. 357, 
1268 i 1418 oraz z 2016 r. poz. 668).
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